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V Líšnici 19.11.2020
ZÁZNAM
o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Povinný subjekt zveřejňuje podle ust. § 5 odst. 3 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zák.č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím“) tento záznam o poskytnuté informaci:
Datum podání: 13.11.2020
Žadatel: XXX
Obsah požadované informace:
Na kterých místech katastrálního území ve kterých ulicích název ulic má město, obec umístěn
spomalovací retarder (pruh).
Má město, obec svou městskou, obecní policii do které organizace tato složka spadá, jaké jsou
celkové náklady na provoz takovéto organizace, z jakého zdroje město, obec dostává peníze na
provoz takovéto organizace. Kolik za rok 2019 až rok 2020 město, obec eviduje dopravních
přestupků na pozemních komunikací – kolik dopravních přestupků město, obec postoupí do
správního řízení podle kterého ustanovení zákona se tyto přestupky řeší, kolik celkem město,
obec za rok 2019; 2020 vybere peněz za pokuty za dopravní přestupky. Kolik aktuálně celkem
má město, obec na svém katastrálním území železničních přejezdů, které jsou z toho už
modernizovány kolik celkem modernizace železničních přejezdů stála peněz, z jakého zdroje
jsou peníze získávány na modernizaci železničních přejezdů, elektroinstalace zabezpečení
světelné signalizace, zabezpečení závory. Kolik má město, obec na svém katastrálním území
veřejných parků, zeleně a kdo se o tyto přírodní parky stará, jaké jsou celkové aktuální náklady
na prvoz. Kdy město, obec instalovalo veřejné osvětlení, kdy došlo k modernizaci veřejného
osvětlení, kolik má město, obec sloupů veřejného osvětlení na svém katastrálním území eviduje
město, obec tuto položku a podle kterého kritéria, která společnost název a ičo pro město, obec
instalovala veřejné osvětlení s kterou společností jste podepsali smlouvu žádám o zaslání o
nahlédnutí smlouvy, jaké jsou celkové fin.náklady pro údržbu veřejného osvětlení kdo se o
údržbu stará.
Způsob vyřízení:
Žadateli byla požadovaná informace zaslána e-mailem a do datové schránky dne 19.11.2020.
Žádost vyřizoval: Ing. Pavel Štefek

Zveřejněno na úřední desce dne: 19.11.2020
Sejmuto dne:

